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8.30u Leerlingenfocusgroep
Schoolreis groep 3 t/m 6
Rapport mee
10-minutengesprekken
19.30 uur MR vergadering
Kamp groep 7/8
Schoolreis groep 1/2
19.00 tot 20.00 uur Einddienst
en afscheid groep 8
Laatste schooldag
Zomervakantie

Klinkende kunstwerken
De resultaten van de creatieve middagen zijn prachtig
geworden. Met veel bewondering hebben mijn collega’s
en ik de kunstwerken bekeken. Het allermooist waren
de momenten waarop de kinderen hebben gewerkt aan
deze kunstwerken. De kinderen werkten met passie hun
ideeën uit; er werd samengewerkt en in de klassen, op
de gangen en zelfs op het plein gingen kinderen aan de
slag. Schroevendraaiers, hamers, scharen en allerlei
verschillende materialen als schroefjes, dopjes en lepels
werden gebruikt. Oude apparaten werden gesloopt en
uit elkaar geschroefd. Het was een flink kabaal op het
plein en in de school. Het resultaat mag er zijn, maar het
allermooist vond ik het om dit proces te volgen. En ik
heb genoten van de creativiteit en gedrevenheid van de
kinderen bij ons op school.
Trijnie Tuil

Vanaf nu zijn onze klinkende kunstwerken te
bewonderen (en te beluisteren) in de boomgaard van
Verhildersum in Leek. Ze zijn prachtig geworden. Leuke
tip voor een wandeling op zondagmiddag!
TAART!
Wie heeft er zin om voor de laatste schooldag een taart
te bakken? Zodat we net als voorgaande jaren kunnen
genieten van een heerlijk taartenbuffet! Op de deur van
het speellokaal hangt een opgavepapier.
Hier kunt u uw naam invullen evenals het soort taart dat
u gaat bakken en voor hoeveel personen. Opgeven kan
ook via de mail: spanjer5@hotmail.nl.
Graag opgeven voor maandag 17 juli!
We hopen op héél veel lekkers!!!
m.v.g. Linda Spanjer, namens het team en de O.R.
Rapporten
In het rapport van uw kind(eren) staat vermeld wat de
score is op de niet-methodetoetsen (CITO). We zetten
voorlopig beide scores in het rapport (I, II, III, IV, V en A,
B, C, D en E). Dit geeft een zo volledig mogelijk beeld.

Afscheid juf Trijnie
We nemen straks afscheid van juf Trijnie. We willen
ouders en belangstellenden de gelegenheid bieden om
op de laatste schooldag haar de hand te schudden. Er
zullen op die dag verschillende activiteiten zijn waar
tussendoor voldoende tijd is om gedag te zeggen.
Betaling kamp en schoolreis
Wanneer u de betaling nog niet heeft gedaan voor
kamp en/of schoolreis, zou u dat dan z.s.m. willen
doen? Alvast bedankt!
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Groep 1/2
Herinnering voor wie het nog niet heeft gedaan: Het
schoolreisje naar Nienoord op 18 juli kost €13. Graag
contant aan een van onze leerkrachten betalen.

@wicherzitsema

Groep 3/4
Vandaag kwam de moeder van Rijk met haar harp in de
klas, foto's binnenkort beschikbaar op Facebook.
Meester Bert gaat 12, 13 en 14 juli met groep 7/8 mee
op kamp. Juf Anneke staat deze dagen voor groep 3/4.
Op woensdag 19 juli vieren meester en juf hun
verjaardag.
Groep 5/6
Inmiddels is groep 5/6 bezig met hun 'eindweektaak'.
Deze helpt hen het werk af te ronden voor dit jaar.
De kinderen hebben door overleg met elkaar de klas
opnieuw ingedeeld. Het resultaat: grotere tafelgroepjes,
andere schoudermaatjes, jongens en meisjes naast
elkaar en een gezellige indruk.
Afgelopen dinsdag zijn we naar het openluchtmuseum
geweest in Warffum. Een stralende en leerzame
ochtend. Ouders, bedankt voor het rijden en
begeleiden.
De komende week staan er nog andere leuke
activiteiten op het programma. Dinsdag gaan we op
schoolreisje en vrijdag vieren de juffen hun
verjaardagen.
Groep 7/8
Kamp: Alle kinderen hebben de bagagelijst mee
gekregen. Er mag ook maximaal 5 euro zakgeld
meegenomen worden; de kinderen mogen in het dorp
een souvenir o.i.d. kopen. Denkt u ook om de schoenen
voor op het wad!
Er zijn inmiddels genoeg chauffeurs, bedankt!
We tellen af en hebben er heeeeeel veel zin in!
Belangrijke data:
Groep 8 heeft op 6 juli het EHBO-examen. Thuis goed
oefenen!
Groep 8 is donderdag 20 juli 's ochtends vrij. 's Middags
mogen de kinderen van groep 8 verkleed op school
komen en in de klassen trakteren. Daarna ruimen we
samen het lokaal op.
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